PROGRAMJAINK
Június 15. Utolsó tanítási nap
Tanulók és tanárok talán egyik kedvenc napja közeleg!
Június 20. - Múzeumok Éjszakája
A Bercsényiben disznóvágás, kolbász, sör, a Vargában Japánkerti séta és további érdekes programok várják az érdeklődőket.
Június 26. - Május-júniusi érettségi vizsgák utolsó napja
Ki hitte, hogy május 4-e után ez a nap is ilyen hamar eljön.
A KASZK-ban 238 tanuló vehet végre egy mély lélegzetet és
folytathatja tanulmányait, vagy helyezkedhet el a munka világában.
Június 26-27. - Földtől az asztalig projektverseny országos döntő
A 2 napos versenyen 8 csapat méretteti meg magát a szakmai
zsűri előtt. Jelszó: ökológia!
Június 30-Július 1.- Össz-tantestületi értekezlet
A 2 napos értekezleten szó lesz a nemzetközi programok tervezéséről, a tanév zárásának eredményeiről, lesznek érdekes előadások, képzések.

KASZK TÁBOR
JELENTKEZÉS
Idén 3. alkalommal rendezzük meg a
KASZK tábort, melyre várjuk a jelentkezéseket a 4 iskola tanulóitól.

Időpont: 2015. augusztus 2-7.
Részvételi díj: 3000 Ft/fő + útiköltség
Jelentkezni az iskolai DÖK patronáló tanároknál lehetséges.

HÍRLEVÉL
2015. IV. szám
Szerk.: Tóth Judit Emma, inf.: toth.judit@kaszk.hu
Kiadja: FM Közép-magyarországi
Agrár-szakképző Központ
Felelős kiadó: Gál Ferenc

Feliratkozás a hírlevélre:
foigazgato@kaszk.hu

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is
megrendezésre kerül a
Múzeumok Éjszakája a Bercsényi Miklós és
a Varga Márton iskolákban.
A részletes programokról az alábbi
facebook oldalakon tájékozódhatsz:
Varga Márton:
facebook.com/vargamarton
Bercsényi Miklós:
facebook.com/kaszk/events

Európából jöttünk...
A 2014/2015-ös tanévben indult az Erasmus plus program, melynek keretében közel 200 tanuló és kolléga utazhatott el Finnországba, Dániába, Németországba, Franciaországba, Angliába és Hollandiába. A
program megálmodója Dr. Vári Anikó, a KASZK szakmai főigazgató-helyettese, aki idejét és energiáját
nem kímélve az idei évre kivívta a KASZK országos elismertségét, ugyanis a 2015/2016-os pályázati
ciklusban az összes magyarországi iskola közül a legtöbb pontszámot értük el a pályázatban.
Az első kérdésem az lenne, hogy mikor? Mikor van a mindennapi munkád és a család mellett időd és energiád, hogy ilyen volumenű pályázatokat írj?
Maga az írás nem vesz olyan sok időt igénybe, ami inkább sok időt elvesz az a tervezés és a pályázatnak a folyamatos szervezése. Általában folyamatosan agyalok, minden élethelyzetben tervezek.
Mit gondolsz, mi a legnagyobb eredménye annak, hogy a 2014/2015-ös tanévben ennyi tanuló és kolléga juthatott ki 6 különböző országba?
A tanároknál az, hogy egy kicsit kiszakadtak a mindennapi rutinból és láthattak olyan inspiráló dolgokat, amik megmozgatják
őket, és amik révén az itteni munkájukat is fel tudják frissíteni. A tanulóknál pedig az, hogy egy idegen környezetben bizonyíthatnak a szakmájukban, ami nagyon nagy szó, felelősséget és önállóságot tanultak.
Mik a 2015/2016-os tanév úti céljai, illetve hány tanuló, hány kolléga utazik idén?
Franciaország, Finnország, Dánia, Németország, Spanyolország, Portugália. Idén 75 tanuló 8 kísérővel, illetve 18 munkatárs
utazik majd.
A tanulók létszámában növekedést, a tanárokéban viszont csökkenést látunk, ennek mi az oka?
Ennek az az oka, hogy az idei évben egy dömpinget akartunk, azt, hogy minél több kollégát érjenek benyomások, legyen egy
általános sokkhatás. Idén viszont azt szeretnénk, hogy azok a kollégák jussanak ki, akiknek nem az első benyomásra van
szükségük, hanem szeretnének egy kicsit elmélyedni az adott témákban.
Van koncepcióbeli változás a tavalyi évhez képest? (utak hossza, résztvevők létszáma, témák változása)
Összességében a létszám csökkent, és az utak hossza növekedett, de az általános koncepció megmaradt.
Van olyan út, ami ismétlődik majd?
A dániai húsipari gyakorlat (20 fő), a finnországi erdészeti gyakorlat (10fő) és a németországi mezőgazdasági gyakorlat
(10fő). Ezek mind tanulói utak.
Természetesen rengeteg előnye van egy ilyen lehetőségnek a tanuló és a kolléga számára is, mik azok, amiket kiemelnél?
Mindenkire vonatkozóan azt gondolom a nyelvtudás, illetve egyszerűen nem tudok másképp fogalmazni: kinyílik a világ.
Olyan dolgokat látunk és tapasztalunk, amiket egyébként nem és ez az itthoni életünkre is hatalmas befolyással van.
Biztosan érkeznek már be beszámolók, hiszen lassan zárni kell a programot, volt esetleg olyan mondat, szó, ami nagyon megragadott?
A tanulóknál összességében az a döbbenetes, hogy mennyire tartalommal gazdagok a beszámolók, mennyire hasznosan
töltöttek minden egyes percet. A kollégáknál ami megdöbbentett, hogy mennyire hálásak, és sokaknak ez tényleg mekkora
lehetőség volt, ez nagyon jól eső érzés.
Tudjuk, hogy folyamatosan folynak nemcsak mobilitási, hanem partnerségi programok is, jövőre is lesznek újak, vagy esetleg
folytatódnak a régiek?
Folytatódnak és újak is lesznek. Ezek a programok 2-3 évesek, így a tavalyiak ennek értelmében folytatódnak. Az Ebbey, a
NurishEU és a Plentis folytatódik, partnerek vagyunk még 5 pályázatban, amiknek június-júliusban lesz eredménye, ezek
szeptemberben kezdődnek majd és 2-3 kollégát érintenek projektenként.
Mit üzennél azoknak, akik a cikk elolvasása után fontolóra veszik, hogy jelentkezzenek a 2015/2016-os ciklusban?
Eleve mindenkinek azt javaslom, hogy jelentkezzen! Aki esetleg bizonytalan, hogy jelentkezzen, azoknak pedig azt üzenem,
hogy ez olyan lehetőség, ami nem jön minden nap. Most gyakorlatilag bárkinek van lehetősége arra, hogy fejlessze magát,
és tanuljon ingyen, tapasztalatokat szerezzen és ennek a fontosságát mindenkinek éreznie kell.
És végül engedj meg egy személyes kérdést: Te melyik külföldi országba utazol legközelebb? Illetve van-e olyan ország, ahol
még nem voltál, de nagy álmod eljutni?
Lehetséges, hogy június közepén 2 napra ki kell majd mennem Németországba az EBBEY projektünk kapcsán, de ez még
nem biztos. Ami viszont biztos, hogy a dániai tanulói út monitoringjára megyünk majd ismét meglátogatni a csoportot.
Igazából bárhova nagyon szívesen utazom, de nagy álmom Új-Zéland és ide sajnos az Erasmus plus keretein belül nem lehet
pályázni. Egyébként az európai kedvenc országom Írország, ide bármikor szívesen megyek, jövőre oda is tervezünk majd
mobilitási programot.

A teljes interjú a www.kaszk.hu oldalon olvasható, illetve a
FM KASZK International facebook oldalon.

„Önmagad tükrében” címmel a
KASZK 16 diákja tehetségműhely
foglalkozások keretében
bontakoztatja ki képességeit.
Sajátos eszközeiket a művészetből
merítik. A fotó, a film, a tánc, a mese
és a képzőművészet segítségével
ismerik meg belső világukat,
építik személyiségüket.
A projekt a
Nemzeti Tehetség Program
támogatásával valósul meg.

JELENTKEZZ KÜLFÖLDI
ÚTJAINKRA
Figyeld folyamatosan a

www.kaszk.hu
oldalt és tájékozódj a
lehetőségekről, úti célokról.
Idei utak helyszínei:
Spanyolország, Portugália,
Franciaország, Németország,
Finnország, Dánia.
facebook.com/kaszk.international

Tanévzárók
Június 15. Hétfő
Táncsics Mihály iskola
Június 19. Péntek
Dr. Szepesi László iskola
Június 22. Hétfő
Bercsényi Miklós iskola
Június 25. Csütörtök
Varga Márton iskola

